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0 Indledning
De tekniske specifikationer er udarbejdet med henblik på at gøre det muligt for Køber at
foretage en indledende vurdering af de faktiske forhold. Det følger af købsaftalen, at Køber
har en mulighed for at foretage egne undersøgelser på Ejendommen efter at der foreligger
en underskrevet købsaftalen mellem Aarhus Kommune og Køber. Aarhus Kommune og
Aarhus Kommunes rådgivere bærer intet ansvar for indholdet af de tekniske specifikatio-
ner med underbilag, og Køber kan ikke gøre noget krav gældende mod Aarhus Kommune
og Aarhus Kommunes rådgiver som følge af eventuelle fejl og mangler i de af sælger ind-
hentede tekniske specifikationer med underbilag.

1 Eksisterende forhold
Følgende er en beskrivelse af kendte eksisterende forhold.

Selvom Ejendommen gennem årene har haft forholdsvis ensartet formål, kan der i under-
grunden være rester af fundamenter fra tidligere bygninger, øvrige bygningsrester samt
diverse installationer mv. Se bl.a. figur 2.0.

Den følgende beskrivelse er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af de eksisterende
bygværker og konstruktioner.

1.1 Eksisterende bygværker og konstruktioner

Figur 1.0: Eksisterende bygværker på Ejendommen.

På Ejendommen forefindes en række eksisterende bygværker, bestående af bl.a.:

Bygning 1 Bygningen er opført i 1935. Den er kendt som ”Sengebygningen” og
har huset sengeafdelinger fra forskellige specialer. Bygningen skal
bevares.
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Bygning 2, 6 og 13 Bygning 2 er opført i 1935 og senere udvidet med bygning 6
og 13 i hhv. i 1967 og 1975. Disse bygninger er i daglig tale sam-
let kendt som ”Behandlingsbygningen”.
Følgende funktioner har bl.a. haft til huse i Behandlingsbygningen:
Operationsstuer med tilhørende opvågning, røntgenafdeling, ergo-
terapi og fysioterapi, idrætsklinik, dagkirurgi, kirurgisk ambulatorie
(hofte/knæ), klinisk-biologisk afdeling.

Herudover findes der:
Ø På grund af faldende/varierende terræn fremstår kælderarealer i sengebygningen

som delvis parterre/kælder med dagslys. Der er desuden en ekstra kælder i østflø-
jen

Ø Tunnelforbindelser, der forbinder bygning 1, 2, 6 og 13 til øvrige bygninger på
Amtssygehuset

Ø Diverse læmure, støttemure mv.
Ø Eksist. bevoksning

Der henvises desuden til bilag TS-1.1, TS-1.2 og TS-1.3 for eksist. tegningsmateriale.
Eksist. tegningsmateriale er indhentet fra to forskellige tegningsarkiver, der som udgangs-
punkt kan klassificeres som følgende:

Ø TS-1.2 – ”Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Ejendomsarkivet” er
fra Aarhus Kommunes digitale ejendomsarkiv. Her ligger som udgangspunkt teg-
ningsmateriale, som har været forbi en myndighedsbehandling.

Ø TS-1.3 – ” Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Amtssygehusets in-
terne tegningsarkiv” er blandet tegningsmateriale, som måske er udført, men som
også kan være tidligere oplæg for løbende drøftelse, uden af være udført.

Bilag TS-1.4 viser BBR-data samt landinspektøropmåling af arealer for Ejendommen. Kø-
ber skal ved anvendelse af opmålinger selv verificere disse.

Køber gøres opmærksom på, at der på sydsiden af østfløjen har været opført et en midler-
tidig pavillonbygning i 1965, indrettet som kontorbygning for medicinsk afdeling. Pavillon-
bygningen fra 1965 fremgår af nedenstående figur 2.0. Bygningerne med tilbygning var
fra 1972 indrettet med børneafdeling. I tilbygningen har der været kælder under en min-
dre del af pavillonbygningen. Bygningerne er nedrevet for etablering af ny parkeringsplads
i 2008/2009.

Figur 2.0: Nedlagt børneafdeling
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Der henvises til sagerne 65-00433, 72-00830 og 0409-07 i eksisterende tegningsmateriale
fra ”Ejendomsarkivet”, bilag TS-1.2, for tegninger over de tidligere konstruktioner.

Figur 3.0 Konstruktioner under terræn

Generelt hvor afgrænsningen af Ejendommen slutter mod omkringliggende arealer og byg-
ninger, og hvor tunneller- og kælderarealer fortsætter videre uden for Ejendommen, skal
Køber for egen regning afblænde/udføre funktionsdygtige kældervægge og ydervægge i
skel. Se bilag TS-1.8 - Grænseflader ved nedbrydning af konstruktioner under terræn.

Aarhus Kommune ønsker at fremme genanvendelse af bygningskomponenter og materiale
i området. Der er udarbejdet en indledende idekatalog med muligheder for genanvendelse
af materialer. Idekataloget er vedlagt som bilag TS-1.9.

COWI har i 2018 udført teknisk due diligence af 7 bevaringsværdige bygninger på Aarhus
Amtssygehus. Heraf er der lavet tilstandsvurdering af sengebygningen, bygning 1. Rap-
porten fremgår af bilag TS-1.10

1.2 Ejendommens omtrentlige afgrænsninger

Nedenstående billeder viser Ejendommens omtrentlige afgræsninger, taget i rækkefølge
”med urets retning”. Start første billede som angivet på figur 1.
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Syd/vestlig facade, bygn. 1                 Mod nord af sydlig facade af vestfløjen, bygn. 1

Gavl på vestfløj, bygn. 1                      Altaner mod nord på vestfløj, bygn. 1

Vestfløj mod nord, bygn. 1                   Indgangsparti til vestfløj fra nord-facaden, bygn. 1
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Billede af nordfacade, bygn. 1            Overgang bygn. 1 og 2 mod nordvest

Overgang bygn. 2 og 6                       Vestfacade bygn. 6 set mod nord, bygn. 6
mod syd

Vestfacade bygn. 6 set mod syd           Nordfacade, bygn. 6 og 13
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Nordfacade, bygn. 6 og 13                  Østfacade, bygn. 13

Overgang bygn. 1 og 2                       Indgangsparti østfløj, bygn. 1
mod nord

Vestfløj, bygn. 1                                Gavl mod øst, bygn. 1
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Facader i østfløj mod syd, bygn. 1                             Facader mod syd, bygn. 1

Billede af forbindelsegang mellem bygn. 1 og bygn. 14.

Ved nedbrydning af forbindelsesgang mellem sengebygning (bygning 1) og sydlig eksist.
bygning 14, skal Køber etablere interimslukning glat med bygning 14’s facade, som er sik-
ret mod vandindtrængning

1.3 Grundkort og 3D-opmåling af sengebygningen

Nedenstående udsnit af gældende grundkort er udarbejdet i system DKTM2 og skal af kø-
ber ligeledes i forbindelse med den videre bearbejdning, afleveres i system DKTM2.

Grundkortet samt beskrivelse af grundkortets opbygning fremgår af bilag TS-1.5



Tekniske specifikationer
Udbud 2 - Amtssygehuset

 2. september 2022  www.niras.dk

13

Figur 4.0 Udsnit af grundkort

Der er udført en 3D-opmåling af de udvendige facader af sengebygningen. 3D-opmålingen
er vedlagt som bilag TS-1.6

1.4 Eksisterende bevaringsværdige bygninger

Der gøres opmærksom på, at der udover nærværende sengebygning findes andre beva-
ringsværdige bygninger udenfor, men i nærhed til Ejendommen. Køber må påregne at
skulle udvise særlige hensyn til de bevaringsværdige bygningsværker i forbindelse med
nedrivning og opførelse af nyt byggeri.



Tekniske specifikationer
Udbud 2 - Amtssygehuset

 2. september 2022  www.niras.dk

14

Figur 5.0 : Bevaringsværdige bygninger

BILAG

TS-1.1 Oversigtplaner for sengebygningen

TS-1.2 Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Ejendomsarkivet

TS-1.3 Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Amtssygehusets interne
tegningsarkiv

TS-1.4 Landinspektør, arealopmåling og BBR-data på eksisterende bebyggelse

TS-1.5 Grundkort illustrationsplan med udstrækning af byggefelter for Ejendommen
(DWG+PDF)

TS-1.6 3D-opmåling af sengebygning facade

TS-1.7 Oversigtskort med opførelsesår og intern bygningsnummerering for eksiste-
rende bygninger, februar 2014

TS-1.8 Grænseflader ved nedbrydning af konstruktioner under terræn

TS-1.9 Genanvendelse af materialer, idekatalog. Aarhus Kommune

TS-1.10 Teknisk Due Diligence af bevaringsværdige bygninger. COWI, december
2018

2 Kvartersport
Køber skal etablere områdets nye kvartersport. De arkitektoniske krav hertil er nærmere
beskrevet i Kvalitetshåndbogen for omdannelse af Amtssygehusets bevaringsværdige byg-
ninger. Der henvises til prospektet med tilhørende bilag.

Der er ikke krav til at fribredder og underlagsstyrker under kvartersporten skal dimensio-
neres for kørende trafik.

Kvartersporten etableres i sengebygningens midterakse, hvor der i dag på nordside er en
bygningsforbindelse til behandlingsbygning (bygning 2). Denne bygningsforbindelse ned-
brydes og porten etableres. Der henvises til kvalitetshåndbogen, bilag 4.7.1,  for define-
ring af en minimumsbredde. Nedenstående planudsnit skal derfor udelukkende betragtes
som en mulig afgrænsning og placering af kvartersporten.
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Figur 6.0 Principiel placering af kommende kvartersport.

For bæring af den del af bygningen over porten, skal der etableres et supplerende bærelag
under dæk over port med søjler/vægge og tilhørende fundering. Dækhuller ved eksiste-
rende trapper og elevatorer skal formentlig lukkes i et vist omfang. Køber skal vurdere,
om det bedre kan svare sig at nedbryde alle bygningsdele i alle etager inden for portens
bredde for derefter at lukke med nyetablerede, dæk, facader og tag som det eksisterende.
Det er vigtigt, at nyetablerede synlige bygningsdele fremstår som de eksisterende og at
nedtagne teglsten genanvendes.
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3 Affaldshåndtering

3.1 Husholdningsaffald
Da arealet er udlagt til beboelse, skal der etableres husholdningsaffaldsordning i henhold
til Aarhus Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Affaldsordningerne for husholdningerne skal være i overensstemmelse med det til en hver
tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald” i Aarhus Kommune:

https://www.aarhus.dk/borger/affald-og-genbrug/regulativ-for-husholdningsaffald/

Til bortskaffelse af husholdningsaffald skal der inden for egen ejendomsafgrænsning etab-
leres affaldshåndtering.

Kredsløb skal tidligst muligt adviseres om projektet og omfanget af boliger og andre funk-
tioner, der kræver erhvervsaffald indenfor Ejendommen.

3.2 Bygge- og anlægsaffald

I forbindelse med nedrivninger af eksisterende bygninger vil der opstå en del byggeaffald.
Dette skal anmeldes i henhold til de til enhver tid gældende tidsfrister.

Der henvises til Aarhus Kommunes hjemmeside:

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/byggeri/nedrivning/

I relation til dette henvises til afsnit 6 vedr. forureningsforhold i eksisterende bygninger,
da kortlægningen af det skadelige materiale skal indgå i anmeldelsen af bygge- og an-
lægsaffald.

Der henvises i øvrigt til Aarhus Kommunes retningslinjer i forhold til håndtering, anmel-
delse og bortskaffelse af byggeaffald:

https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/byggeaffald/
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4 Forsyningsforhold
Nærværende afsnit beskriver ansvar imellem Aarhus Kommune, forsyningsselskaberne og
Køber af Ejendommen i relation til byggemodningen.

Ejendommen forsynes af følgende forsyningsselskaber:

Aarhus Vand, Brugsvand:
Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J.
Henrik Bech Haagaard
Projektleder, Anlægsprojekter, Byggemodning
T direkte +45 29131247,
E henrik.b.h@aarhusvand.dk

Aarhus Vand, Spildevand:
Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J.
Henrik Bech Haagaard
Projektleder, Anlægsprojekter, Byggemodning
T direkte +45 29131247,
E henrik.b.h@aarhusvand.dk

Kredsløb A/S:
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Byggemodning
E byggemodningfjernvarme@kredslob.dk.

KONSTANT Net A/S:
Dusager 22, 8200 Aarhus N
Martin Verner Hansen, Projektleder
T direkte +45 2282 0096,
E mavh@konstant.dk

Aarhus Kommune udfører som en del af den overordnede byggemodning nye hovedforsy-
ninger og et fælles privat regnvandsanlæg. Kontaktoplysninger i forbindelse hermed:

Aarhus Kommune, Byggemodning:
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Gitte Frøkjær
Projektleder, Teknik og Miljø, Byggemodning
T direkte +45 41859366
E fge@aarhus.dk

Afbrydning og tilkobling af alle forsyningsledninger i skel og på Ejendommen skal udføres
af Køber i dialog med Aarhus Kommune, Byggemodning.

Aarhus Kommune har været i dialog med forsyningsselskaberne, og bemærkninger om-
kring tekniske forhold og tilslutningsafgifter mv. nævnes under de enkelte forsyningssel-
skaber.

Afsnittet behandler følgende forsyninger:

· 4.1
· 4.2

Vejledende ledningsplan
Spildevand

· 4.3 Regnvand
· 4.4 Brugsvand og sprinklervand
· 4.5 Fjernvarme
· 4.6 El
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Teknikskabe af alle slags (el, tele, belysning osv.) skal integreres i nybyggeri Ved omdan-
nelse af sengebygningen skal teknikskabe af alle slags forsøgt integreret i bygningen, så-
fremt dette ikke er muligt skal de have en arkitektonisk bearbejdning, så deres visuelle
indflydelse på opholdsarealerne minimeres.

Indtil bygninger er opført og sengebygningen er omdannet, placeres teknikskabe som
midlertidige løsninger. Køber skal afholde omkostningerne til dette.

4.1 Vejledende ledningsplan

Der er udarbejdet en vejledende ledningsplan for området (bilag TS-4.1). Denne viser
LER-udtræk af eksisterende registrerede ledninger, kabler m.v. uden for Amtssygehus-
grunden (matrikel 12ab, Århus Markjorde).

For informationer om ledninger internt på Amtssygehusgrunden henvises til bilag TS-4.2,
TS-4.3 og TS-4.4 for hhv. brugsvandsledninger, fjernvarme samt kloakplaner. Nærvæ-
rende oversigtsplaner og tegninger er udelukkende til orientering og med forbehold for, at
der senere kan være foretaget ændringer i føringsvejene, som ikke er ajourført i materia-
let. I det hele taget overtager Køber Ejendommen med alle risici i forhold til aktuelle led-
ningsforhold.

Det understreges, at ledningsoplysningerne kun er vejledende, og Køber er derfor selv for-
pligtet til at verificere oplysningerne, herunder søge egne LER-oplysninger, ligesom Aarhus
Kommune ikke er ansvarlig for omkostninger til håndtering af ledninger, der ikke fremgår
af LER.

I forbindelse med projekteringen skal Køber ligeledes sikre koordinering med de enkelte
forsyningsselskaber og sikre inddragelse af disse.

4.2 Spildevand

Amtssygehusgrunden er i henhold til Aarhus Kommunes spildevandsplan beliggende i klo-
akopland P016A. Området er i dag fælleskloakeret og omfattet af Aarhus Kommunes stra-
tegi for adskillelse af regn- og spildevand. Ved nybyggeri skal alle nye kloakker/omlæg-
ning af eksisterende kloakker etableres som separatkloak, hvor regn- og spildevands afle-
des i separate ledninger.

Aarhus Vand er ansvarlige for, at der bliver etableret spildevandsforsyning frem til skel.
Tilslutningspunkt skal koordineres med Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune. Der kan
evt. tilstandsvurderes på eksisterende stik og vurderes for behov om sanering.

Der henvises til den gældende spildevandsplan ”Spildevandsplan 2021-2026,” der kan til-
gås her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/klima-energi-og-forsyning/spilde-
vandsplan-2021-2026/

Der henvises til gældende betalingsvedtægt for Aarhus Vand A/S.

4.3 Regnvand

Der er udarbejdet et koncept for håndtering af regnvand for det samlede byomdannelses-
område, se bilag TS-4.5. Der gøres opmærksom på at ledningstracé for regnvandsledning
forventes at gå gennem Ejendommen og den nye kvartersport i sengebygningen.
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De beskrevne løsninger skal konkretiseres i den videre planlægning og Aarhus Kommune
vil i lokalplanen stille krav om, at der udarbejdes en regnvandshåndteringsplan.

Aarhus Kommune og Aarhus Vand udfører som en del af den overordnede byggemodning
et fælles privat regnvandsanlæg til håndtering af regnvandet i bydelsparken.

Det fælles private regnvandsanlæg vil efterfølgende blive ejet, drevet og vedligeholdt af
Aarhus Vand eller et fælles privat regnvandslaug bestående af grundejerne i området.
Vedtægterne for regnvandslauget vil bl.a. indeholde en udgiftsfordeling på de berørte
ejendomme, og de endelige vedtægter vil skulle tinglyses på de tilsluttede ejendomme.
Køber er forpligtet til at være en del af det fælles private regnvandslaug.

Køber er ansvarlig for at opsamle regnvand på egen ejendom og lede dette til det overord-
nede fælles regnvandssystem efter nærmere anvisning og tilladelse fra Aarhus Kommune
og Aarhus Vand A/S.

I konceptet for regnvandshåndteringen er der defineret en afløbskoefficient for de enkelte
ejendomme/byggefelter. Hvis ikke denne afløbskoefficient kan overholdes, må bygherre
forvente at skulle etablere intern forsinkelse af regnvand på egen grund. Der gøres yderli-
gere opmærksom på, at afløbskoefficienten endnu ikke er endeligt fastlagt. Denne vil blive
fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af regnvandshåndteringsplanen.
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Der opfordres til, at Køber arbejder med opsamling/forsinkelse af regnvand inden for Ejen-
dommen. Dette giver ejeren af ejendommen mulighed for at udnytte regnvandet rekrea-
tivt til vanding og andre formål.

Køber skal dokumentere, at de specificerede krav til håndtering af regnvand overholdes på
egen grund.

Endelig løsning for afløb, herunder tilslutningspunkter, er efter nærmere aftale med og til-
ladelse fra Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune.

Der skal inden realisering søges en tilslutningstilladelse ved Aarhus Vand A/S. Projekter
kan ikke påbegyndes, før tilslutningstilladelsen foreligger.

Der henvises til gældende betalingsvedtægt for Aarhus Vand A/S.

4.4 Brugsvand og sprinklervand

Betingelser for tilslutning til vandforsyningen, herunder sprinklervand, under Aarhus Vand
A/S er gældende for området. Aarhus Vand er ikke forpligtiget til at levere vand til direkte
sprinkling.

For betingelser for levering af brugsvand henvises til regulativet på Aarhus Vands hjem-
meside:

https://www.aarhusvand.dk/erhverv/leveringsbestemmelser/

For etablering af sprinklerstik henvises til Aarhus Vands hjemmeside:

https://www.aarhusvand.dk/erhverv/tilslut-vand/sprinkler/

Aarhus Vand A/S etablerer vandstik og stophane frem til skel fra hovedledningsanlæg.
Etablering udføres i forbindelse med Aarhus Kommunes byggemodning.

Køber har pligt til at afstemme dimensioner for vandforsyning og eventuelt sprinklervands-
stik med Aarhus Vand A/S.

Køber skal anlægge og betale for forsyningsanlæg fra tilslutningspunktet. Køber skal aftale
tilslutningspunktets placering med Aarhus Vand A/S.

Tilslutningsbidragets størrelse skal oplyses af Aarhus Vand A/S.

4.5 Fjernvarme

Kredsløb A/S er leverandør af fjernvarme til Amtssygehuskvarteret.

Aarhus Kommune forbereder nye hovedledninger for fjernvarme i området, som køber kan
koble sig på.

Køber skal afklare tilslutningspunktets placering med Kredsløbs afdeling for byggemod-
ning, byggemodningfjernvarme@kredslob.dk. Det forventes, at hovedledningen forberedes
vest for byggefeltet og langs allégaden. Det kan være en fordel at indtænke dette i forbin-
delse med placering af teknikrum.
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Figur 8.0: Skitse – forventet placering af nye hovedledninger til fjernvarme.

Køber skal anlægge og betale ledning fra tilslutningspunktet i hovedledningen til hoved-
hane i bygning.

Tilslutningsbidragets størrelse er afhængigt af antal kredsløbsmålere og meter ledning fra
tilslutningspunkt. Bidraget udregnes af Kredsløb A/S ved henvendelse til byggemodning,
byggemodningfjernvarme@kredslob.dk.

Der er i dette område ikke tilslutningspligt, men for at sikre lavest mulig CO2-udledning
anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

Tilslutning til fjernvarmenettet sker altid på Kredsløbs på enhver tid gældende bestemmel-
ser.

For mere info om fjernvarmen: www.kredslob.dk/professionel/produkter-og-ser-
vices/fjernvarme/vaelg-fjernvarme

4.6 El og tele
Betingelser for tilslutning til elforsyningen under KONSTANT Net A/S er gældende for om-
rådet. Der henvises til ”Tilslutningsbestemmelser, KONSTANT Net A/S":

https://konstant.dk/media/3392450/konstant_tilslutningsbestemmelser_29042021.pdf

Det anføres, at KONSTANT Net A/S' ”Tilslutningsbestemmelser” er gældende forud for
nærværende notat i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser.

KONSTANT Net A/S forventer at forsyne det kommende byggeri fra transformerstationen,
som er placeret ved den nye varmevekslerstation (byggefelt A07). På nuværende tids-
punkt kan det dog ikke afvises, at der vil skulle etableres kabelskabe i Købers facade til
brug for tilslutning af stikledninger. Kabelskabe skal integreres i byggeriet inde på Ejen-
dommen.

Såfremt der er behov for en transformerstation til byggeriet, skal transformerstationen in-
tegreres i nybyggeri inde på Ejendommen. Se KONSTANTS regler for dette her:
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https://konstant.dk/net/fagfolk/etablering-af-nyanlaeg/etablering-af-transformerstation/

Det er vigtigt, at KONSTANT Net A/S kontaktes tidligt i projektforløbet for at afklare place-
ring og effektrettigheder for etablering af elforsyning.

Tilslutningsbidraget og anlægsomkostningerne kan oplyses af KONSTANT Net A/S, ved op-
lysning omkring leveringsomfang til den nye bebyggelse på Ejendommen, hvor evt. eksi-
sterende tilslutningsbidrag også indregnes.

Der er en eksisterende effektrettighed på den nuværende Amtssygehusgrund (matr.nr.
12ab, Aarhus Markjorde). Fastlæggelse af værdien for den enkelte ejendom vil ske som
led i den videre planlægning og i dialog med KONSTANT og Aarhus Kommune.

Køber skal selv etablere stikledning.

I det omfang, hvor elforsyningen foregår fra et kabelskab, skal Køber i lighed med teknik-
skabe for øvrige forsyninger koordinere integrering af disse i bygningerne, inkl. de heraf
afledte omkostninger. Såfremt det ikke er teknisk muligt at integrere kabelskab mv. i sen-
gebygningen skal der arbejdes med integration af disse i opholdsarealerne, så de ikke
fremstår dominerende for byrummet. Det kan f.eks. være ved beklædning.

For teleudbydere henvises til de enkelte selskaber.

BILAG

TS-4.1 Koordinerende ledningsplan fra LER-udtræk, dateret 01.12.2021
TS-4.2 Eksisterende interne brugsvandsledninger, marts 2014
TS-4.3 Eksisterende interne fjernvarmeledninger, februar 2014
TS-4.4 Eksisterende interne kloakledninger, dateret 29.03.1973
TS-4.5 Amtssygehuset, Koncept for regnvandshåndtering, marts 2022
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5 Geotekniske forhold
Sælger har foranlediget en orienterende geoteknisk placeringsundersøgelse jf. rapport af
d. 25. maj 2016 (bilag TS-5.1). Placeringsundersøgelsen fra 2016 baserer sig på 15 borin-
ger i 8-15 meters dybde, hvoraf to er med CPT-sonderinger.

Der er i 2019 foretaget 25 supplerende geotekniske boringer. Heraf er to boringer udført
inden for Ejendommen. Supplerende geotekniske boreprofiler fremgår af bilag TS-5.4

Eftersom der på ejendommen har været en del byggeaktivitet, må der forventes en del
fyld omkring eksisterende konstruktioner og ledninger.

Figur 9.0: Tegningsudklip fra bilag TS-5.2. Vurderet forekomst af terrænnært fed ler.

Der er i boringerne generelt i Amtssygehusområdet truffet lokale områder med terræn-
nært meget fedt ler. Den vurderede arealmæssige udbredelse af disse områder fremgår af
bilag TS-5.2.

Af bilag TS-5.3 fremgår kort over vandspejlsniveau, baseret på boringerne fra 2016.

Der er ikke udtaget miljøprøver ifm. det geotekniske borearbejde.

Bilag
Bilag TS-5.1: Geoteknisk Placeringsundersøgelse. NIRAS, maj 2016
Bilag TS-5.2: Arealmæssig udbredelse af terrænnært fed ler.
Bilag TS-5.3: Vandspejlsniveau
Bilag TS-5.4: Supplerende geotekniske boringer 2019
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5.1 Arkæologi

Der er indhentet udtalelse fra Moesgaard Museum, jf. bilag TS-5.5.

Moesgård Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske forundersøgel-
ser forud for anlægsarbejderne påbegyndes.

Skulle der mod forventning dukke arkæologisk materiale op i forbindelse med gravearbej-
det, skal Moesgaard Museum jf. Museumslovens § 27, LBK nr. 358 af 8. april 2014 straks
underrettes.

Bilag
Bilag TS-5.5: Moesgaard Museum - Arkæologisk vurdering, september 2021
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6 Forureningsforhold
Sælger har forestået orienterende forundersøgelser af forureningsforholdende inden for
Ejendommen. De orienterende undersøgelser belyser forureningsforholdene for den eksi-
sterende bebyggelse på Ejendommen samt jordbunden inden for samt i umiddelbar nær-
hed af ejendomsgrænsen.

Køber gøres opmærksom på, at vedlagte bilag udelukkende er at betragte som oriente-
rende og dermed ikke kan indregnes som absolutte ift. den faktisk forekomne forurening.

6.1 Forureningsforhold i terræn

Et mindre område uden for ejendomsgrænsen på nordsiden er kortlagt til vidensniveau 2 i
1998. Området er kortlagt i forbindelse med opgravning og udskiftning af forhenværende
olietank ”Tank 3” til nuværende og eksisterende ”Tank 7”. Ved gravearbejdet blev der lo-
kaliseret en punktforurening i form af oliespild, som skyldes en utæthed i den forhenvæ-
rende ”Tank 3”. Olieforureningen blev dengang kun delvis oprenset af hensyn til de eksi-
sterende bygningers stabilitet.

Der er i 2022 udført fire supplerende miljøboringer lokalt omkring ”Tank 7” med henblik på
afgrænsning af den aktuelle punktforurening.

Figur 10.0. Miljøundersøgelser udført i 2022. PL1-PL6 udgør poreluftsmålinger i nærhed af eksist. kloak. B107-B110
angiver miljøtekniske boringer i nærhed af eksisterende olietank. V2-korlagt område ved olietank 7 med rød nord for
Ejendommen.

Resultatet fra miljøboringerne viser, at olieforureningen er afgrænset nord for ejendoms-
grænsen. Aarhus Kommune forestår evt. oprensning af det kortlagte område, såfremt det
vurderes nødvendigt. Oprensning inden for ejendommen forestås i alle tilfælde af Køber.

Der er desuden udført seks poreluftmålinger (PL1-PL6), hvoraf tre er udført under behand-
lingsbygningen. Målingerne er udført med henblik på at måle poreluften langs kloaksyste-
met tilhørende bygning 2.
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Der er, ved de udførte poreluftsmålinger, påvist forurening. Forureningen kan henføres til
den tidligere anvendelse af bygningerne, hvormed et brud på kloakken kan resultere i ud-
sivning og forurening af den omkringliggende jord.

Det vurderes, at omfanget af den aktuelt påviste forurening kan afskærmes i tilstrækkelig
grad af en tæt udført terrændækkonstruktion. Forureningen vil således hverken udgøre
kontakt- eller indeklimarisiko i fremtidig bebyggelse.

Der henvises til miljøundersøgelsesrapport, bilag TS-6.2, for nærmere orientering omkring
jordbundsundersøgelser samt tilhørende risikovurdering på baggrund af de udførte under-
søgelsers resultater.

Der henvises i øvrigt til undersøgelsesoplæg af 12. november 2018 for generel orientering
omkring lokalisering og afgrænsning af forureningsforhold på Amtssygehuset, se bilag TS-
6.1.

Der er ikke kendskab til øvrige forureningskilder i terræn inden for eller i umiddelbar nær-
hed af ejendomsgrænsen. Idet Ejendommen ligger inden for byzone, må de øverste jord-
lag med al sandsynlighed antages at være lettere forurenet fyldjord fra diffuse kilder.

Der henvises til afsnit 6.2 vedrørende undersøgelse af forureningsforhold i eksisterende
bebyggelse.

6.1.1 Jordhåndtering og bortskaffelse
Det påhviler Køber at indhente nødvendige tilladelser, myndighedsgodkendelser m.m.

Udviklingsområdet er omfattet af Aarhus Kommunes områdeklassificering som analysefrit
område, let forurenet jord (Kategori 2). Det betyder, at jorden kan køres væk uden analy-
ser, forudsat at jorden bortskaffes som let forurenet jord.

Der udfolder sig således to jordhåndteringsstrategier for anlægsarbejdet på Ejendommen:
1. Bortskaffe jorden uden analyser som kategori 2 – lettere forurenet jord
2. På baggrund af forklassificering, at kunne nedkategorisere jorden til kategori 1 - ren

jord, med tilhørende besparelser på deponeringsafgift

Prisoverslag har vist, at det ikke er muligt at udpege én af de to jordhåndteringsstrategier
som den økonomisk mest fordelagtige løsning, idet omkostningerne ved jordhåndtering i
høj grad afhænger af de aktuelle priser ved bortskaffelse ved udførelsestidspunktet. Der
vil sandsynligvis kunne opnås en markant besparelse på deponeringsudgiften ved nedka-
tegorisering til ren jord. Dog vil nedkategorisering medføre omkostninger til miljøtekniske
undersøgelser og ligeledes introducere øget kompleksitet i gravearbejdet.

Bortskaffelse af overskudsjord og eventuelt affald fra Ejendommen skal ske i henhold til
Aarhus Kommunes jordflytningsregulativ og regulativ for erhvervsaffald. For øvrig infor-
mation vedrørende jord og affald henvises til:

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/ og

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/affald-i-jord/

For yderligere oplysninger henvises til:

Aarhus kommune
Teknik og Miljø
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Virksomheder og Jord
E: jord@mtm.aarhus.dk

Se i øvrigt vedrørende jordhåndtering i Aarhus Kommune:

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/undersoegelse-og-klassifikation-af-jord/

Eventuel bortskaffelse af jord fra Ejendommen skal anmeldes via http://www.flytjord.dk/
og godkendes af Virksomheder og Jord, inden transporten iværksættes.

Aarhus Kommune ønsker at fremme genanvendelse af overskudsjord. Derfor opfordres
projektet til at genanvende jorden så vidt muligt. Ved eventuel genanvendelse af forurenet
jord på Ejendommen skal der på forhånd indhentes en tilladelse hertil jf. miljøbeskyttel-
sesloven. Tilladelsen udstedes af Virksomheder og Jord:

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/genanvendelse-af-jord/

6.2 Forureningsforhold i eksisterende bebyggelse

I forbindelse med dette udbud har sælger forestået en miljøkortlægning af de eksisterende
bygninger på Ejendommen.

Denne aktuelle miljøkortlægning fremgår af to miljørapporter, som er vedlagt som bilag
TS-6.4 + 6.5.

Den aktuelle miljøkortlægning har vist, at der forefindes miljøproblematiske stoffer i nogen
grad i bebyggelsen, som har vist sig over grænseværdierne for ikke-forurenet affald. Dette
betyder, at der i forbindelse med nedrivning/renovering af eksisterende bebyggelse skal
foretages en sanering og udsortering af forurenede materialer. Disse arbejder foretages
efter håndteringsplanerne, som fremgår af miljøkortlægningen jf. bilag TS-6.4 + 6.5. Kø-
ber skal dog forvente udarbejdelse af supplerende miljøundersøgelser.

6.2.1 Forureningsforhold vedr. kviksølv
Foruden miljøkortlægningen, har sælger fået foretaget undersøgelser af den eksisterende
bebyggelse samt tilhørende kloakker for kviksølv. Miljøkortlægning af kviksølvsforurening
fremgår af bilag TS-6.6.

Ud fra screeninger, indeluftmålinger samt materialeprøver er der påvist en kviksølvsforu-
rening i både behandlingsbygningen og sengebygningen. Ud fra resultaterne fra undersø-
gelsen vurderes, at den primære kilde til kviksølvsforureningen findes i bygningernes klo-
aksystem. Dette udelukker imidlertid ikke risikoen for også at finde kviksølvsrester under
eksempelvis gulvbelægninger og fodlister, da der i enkelte lokaler er påvist kviksølvs-
dampe langs fodlister.

Køber skal derfor påregne, at forureningen vil stille særlige krav til en bygningssanering,
idet kviksølv er mobilt og let kan spredes med risiko for at forurene andre bygningsdele.
En kviksølvssanering er proces der kræver specialekspertise på området og er en ydelse
som skal tildeles stor opmærksomhed. Det er ligeledes en ydelse som desværre har et be-
grænset udbud af potentielle udførende, herunder personer med nødvendig viden indenfor
håndtering af kviksølv. Køber må påregne en varighed væsentlig længere end en traditio-
nel nedbrydning.
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Saneringen kan, med udgangspunkt i resultaterne af kviksølvsundersøgelsen, indebære
særlig nænsom håndtering af eks. stående og liggende faldstammer, vandlåse, vaske og
afløb.

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater, må det ligeledes formodes, at der er risiko
for, at hovedkloakledninger i terræn er forurenet med kviksølv. Køber varetager håndte-
ring af hovedkloakledninger i terræn inden for matrikelgrænsen. Uagtet hvilken løsning
Køber må foretrække, enten ved genanvendelse eller bortskaffelse af disse ledninger, må
Køber påregne særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen.

Inden opstart af sanering har Køber det fulde ansvar ifm. udarbejdelse af en håndterings-
plan samt etablering af tilstrækkelige tiltag for håndtering af potentiel kviksølvsforurening
både i bygninger såvel som i jord/forsyningsledninger. Inden opstart af sanering indgår
Køber i tæt dialog med myndighederne for udarbejdelse og godkendelse af håndterings-
plan for kviksølvsforureningen samt afklaring af dertil gældende dokumentationskrav.

For myndighedskontakt skal en henvendelse forud for igangsætning af arbejder rettes til
Virksomheder og Jord att.: Boris Schuleit bosc@aarhus.dk.

Af miljøkortlægning af kviksølvsforurening, bilag TS-6.6, er der udarbejdet et oplæg til
håndteringsplan for bygningssaneringen af kviksølv. Det er vigtigt at bemærke, at nærvæ-
rende oplæg til håndteringsplan udelukkende er at betragte som inspiration for Køber.

Kviksølvssanering og nedbrydning skal styres af nøglepersoner med den nødvendige fag-
lige ekspertise. Køber skal ved anvendelse af nedbrydningsfirmaer, som ikke besidder
denne faglige ekspertise, sikre sig en detaljeret styring både ved opstart, samt ved lø-
bende nedbrydningsarbejder. Køber skal sammensætte en organisation til styring og udfø-
relse af saneringsarbejderne, som forinden disse igangsættes, skal godkendes af byg-
ningsmyndigheden.

BILAG

TS-6.1 Lokalisering og afgrænsning af forurening fra olietanke på Amtssygehu-
set i Aarhus. Undersøgelsesoplæg. COWI, november 2018

TS-6.2 Forureningsafgrænsning ved tidligere olietank og forureningsundersø-
gelse af spild via utætte kloakker. NIRAS, april 2022

TS-6.3 Screening for bygningsforurening. COWI, december 2018

TS-6.4 Miljøkortlægningsrapport – Bygning 1. NIRAS, august 2022

TS-6.5 Miljøkortlægningsrapport - Bygning 2,6 & 13. NIRAS, august 2022

TS-6.6 Miljøkortlægning af kviksølvsforurening Bygning 1, 2, 6 & 13. NIRAS,
august 2022
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7 Trafikale forhold

7.1 Vejadgang til kvarteret

Vejadgangen til kvarteret sker som udgangspunkt fra Viborgvej og Tage-Hansens Gade.
Adgangene er forberedt for den etablering af af højklasset kollektiv transport (let-
bane/BRT), som planlægges placeret i Viborgvej. Herunder situationen før og efter etable-
ring højklasset kollektiv transport. Projekt for højklasset kollektiv transport er under plan-
lægning. Det er ikke politisk vedtaget at gennemføre projektet.

Kvarteret planlægges hastighedsbegrænset til 30 km/t. Alle veje i kvarteret vil blive udlagt
som private fællesveje.

7.1.1 Vejadgang til kvarteret – før højklasset kollektiv transport
Det nye kvarter vil blive vejbetjent fra to sider – Viborgvej og Tage-Hansens Gade. Hoved-
adgangen til området vil være fra Viborgvej. Fra Tage-Hansens Gade er der adgang til om-
rådet via eksisterende åbning i portbygningen. Udkørsel til Tage-Hansens Gade sker via ny
vej syd for portbygningen. Begge veje ensrettes.

Figur 11.0: Princip for vejstrukturen – FØR højklasset kollektiv transport (letbane/BRT)
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7.1.2 Vejadgang til kvarteret – efter højklasset kollektiv transport
I planlægningen af området er der taget højde for at sikre mulighed for etablering af høj-
klasset kollektiv transport, der planlægges placeret midt i Viborgvej.

Etablering af højklasset kollektiv transport forventes at medføre, at Tage-Hansens Gade
lukkes mod Viborgvej. For at sikre en acceptabel trafikafvikling af kvarteret mellem Tage-
Hansens Gade og Vestre Ringgade er der sikret plads til en ny vejadgang mellem kvarteret
og Tage-Hansens Gade (ensrettet ud af området) som supplement til vejadgangen gen-
nem portbygningen (ensrettet ind i området). For at sikre en acceptabel afvikling af trafik-
ken i bydelen forventes det, at vejtilslutningen fra kvarteret til Viborgvej skal omlægges,
så der kan etableres et signalreguleret kryds ved Johan Langes Vej.

Det fremtidige vejprojekt for Viborgvej, herunder krydsudformning, vil blive detaljeret
yderligere i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for højklasset kollektiv
transport.

Bilag
Bilag TS-7.1 - Trinvis tilpasning af vejbetjening. COWI, november 2020

Figur 12.0: Princip for vejstrukturen – EFTER højklasset kollektiv transport (letbane/BRT)

7.2 Vejadgang til Ejendommen

Vejadgang til parkeringskælder på Ejendommen sker fra allégaden med placering, som
vist på illustrationsplanen nedenfor.

Endelig placering af overkørsel til parkeringskælder skal koordineres med Aarhus Kom-
mune, Byggemodning
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Figur 13.0: Principiel placering af adgang til parkeringskælder

Allégaden forventes etableret, som en dobbeltrettet vej. Langs allégaden vil der være for-
tove og en flexzone med mulighed for kantstensparkering, vejtræer, beplantning, regn-
vandsbede, elladestandere og affaldshåndtering. Allégaden etableres af Aarhus Kommune,
Byggemodning.
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Figur 14.0: Principsnit af ”Allégaden”.”

Adgangen til parkeringskælder skal være dobbeltrettet og være indrettet for cykeltrafik (jf.
Vejreglerne, tracéring i byer).

Vejadgang til parkeringskælder skal anlægges af Køber i overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning. Køber skal i den forbindelse bl.a. tage højde for hjørneafskæringer og
oversigtsarealer i sving og ved vej-og stitillslutninger.

Ved udformning af “portadgang” til parkeringskælder skal vejregel for "Anlæg for parke-
ring og standsning i byer" overholdes. Aarhus Kommune stiller herudover skærpede krav
til udformning af portåbningen, herunder til portbredde, belægningsmaterialer og udstyr.

Køber skal under planlægning og design af Ejendommen og færdselsarealer tage hensyn
til, at adgangsforhold til parkeringskælder er placeret inden for Ejendommen, og at ram-
perne ikke begrænser færdselsarealernes funktion. Køber skal ved etablering af adgang til
parkeringskælder sikre, at krav til pladsbehov til lovlig færdsel på såvel rampen som på de
øvrige færdselsarealer er opfyldt jf. gældende lovgivning. Tilslutning og overkørsler mv.
skal etableres i overensstemmelse med Aarhus Kommunes retningslinjer:

https://www.aarhus.dk/virksomhed/byggeri-og-grunde/approbationer-godkendelse-af-
veje-stier-og-forsyninger-i-byggemodninger/ansoegningsmateriale-der-skal-fremsen-
des/#3

7.3 Tilgængelighed

Inden for Ejendommen skal der i de offentlige rum sikres tilgængelighed for alle i overens-
stemmelse med retningslinjer beskrevet i håndbogen – ”Sådan gør vi i Aarhus”:

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/specifikke-maalgrupper/handi-
capraadet/tilgaengelighed/#1
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7.4 Tilgrænsende arealer

Køber forestår byggemodnings- og anlægsarbejder samt omkostningerne hertil i forbin-
delse med klargøring af Ejendommen.

I forbindelse med byggeri på Ejendommen skal der bygges op mod nye vejanlæg og ny-
byggeri.

Ejendommen støder følgende veje op til det kommende nybyggeri:

· Allégaden
· Adgangsvej fra Tage-Hansens Gade
· Bydelsparken
· Nybyggeri (byggefelt A07)

Udformning af afslutning af Ejendommen mod tilgrænsende veje og nybyggeri skal aftales
med Aarhus Kommune, Byggemodning.
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8 Brand- og redningsforhold

8.1 Generelt

Byggeriet skal brandsikres, så det opfylder de til enhver tidgældende krav. På tidspunktet
for udbuddet er kravene i BR18 gældende. Der skal ved valg af brandtekniske løsninger
tages udgangspunkt i bygningsreglementets vejledninger om brandforhold, uden at de
præ-accepterede løsninger i disse vejledninger nødvendigvis behøver at følges fuldstæn-
digt.

Til projektering af brandtekniske løsninger skal tilknyttes brandrådgiver, der som mini-
mum skal være certificeret til den brandklasse, byggeriet kan indplaceres i.

Det påhviler Køber at sikre, at de fornødne arealbehov for redningsberedskabet er tilgode-
set. og at anvendelsen ikke strider mod områdes andre hensyn, ift. parkering, begrønning
mv.

Der henvises til ”Amtssygehuset – Helhedsplan – Brandveje” for mere generel information
om den overordnede strategi for brandveje i området. Strategien vil blive udviklet i den
videre planlægning og i dialog med kommende købere.

Brandveje skal fremstå som multifunktionelle brandveje, der både skaber værdi i hverda-
gen, samtidig med at de altid skal være ”klar”, når der er akut brug for dem. Belægning
på brandveje skal være med til at understøtte de by- og grønne rum, som de er en del af.
Det kan f.eks. være som græsarealer, stampet sand mv.

Østjyllands Brandvæsen har i samarbejde med Aarhus Kommune lavet en vejledning om
multifunktionelle brandveje:

www.ostbv.dk/brandmyndighed/vejledninger-og-ansoegninger/

8.2 Rammer for brandstrategien

Byggeriet skal opdeles i bygningsafsnit, som henføres til anvendelseskategorier og risiko-
klasser som beskrevet i BR18 §§ 84-86.

Der skal udarbejdes en individuel brandstrategi, der sikrer, at bygningens brandsikring til-
godeser sikkerhedsniveauet for personer og redningsberedskabet, som er angivet i BR 18.

Brandstrategien skal tilgodese tre overordnede sikringsfunktioner:

› Evakuering
› Brandspredning
› Redningsberedskabets indsats

Evakueringsstrategien skal baseres på, at personer der opholder sig i stueplan, skal kunne
evakuere direkte til terræn i det fri eller flugtvejstrappe. Personer der opholder sig på øv-
rige etager skal kunne evakuere via flugtvejssystem (flugtvejsgange) til flugtvejstrapper
med døre direkte til det fri. Herudover skal der sikres redningsåbninger til personredning
eller et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Strategien mod brandspredning er, at bygningen passivt skal sikre, at en brand ikke spre-
der sig udover den brandmæssige enhed, den er opstået i. Den passive brandsikring be-
står i etablering af brandsektionsadskillelser og brandcelleadskillelser.
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Strategien for redningsberedskabets indsats er, at redningsberedskabet skal kunne udføre
en sikker rednings- og slukningsindsats. I den forbindelse skal der etableres tilstrækkelige
adgangs- og tilkørselsforhold, røgudluftningsmuligheder samt arealer til opstilling af red-
ningsberedskabets bærbare og kørbare stiger til personredning.

8.2.1 Opmærksomhedsforhold
Det kan være vanskeligt at sikre de nødvendige arealer til opstilling af redningsberedska-
bets stiger rundt om bygningerne, hvorfor det kan blive nødvendigt at sikre tilstrækkeligt
sikkerhedsniveau på anden vis, som for eksempelvis ved sikkerhedstrapper eller lignende.

Der skal gøre opmærksomt på, at de i bilag TS-8.1 anførte brandveje inden for de respek-
tive byggefelter A04, 05 og Sengebygningen skal betragtes som vejledende, da endelig
placering og udformning skal afklares af Køber. Dog skal Køber til hver en tid koordinere
egne brandveje på Ejendommen med Aarhus Kommune.

8.2.1.1 Byggefelt A04 og A05
Allégaden nord for Byggefelt A04 og A05 udføres med træbeplantning, hvilket kan vanske-
liggøre mulighederne for opstilling af bærbare og kørbare stiger.

Vest for byggefelt A04 planlægges der etableret et mindre parkeringsareal. Redningsarea-
let for kørbare stiger kan placeres med en afstand til bygningen på op til 10 meter. Samti-
dig skal redningsarealet for bærbare stiger placeres op mod bygningens facade, med et
frit areal på 5x5 meter. Det skal her vurderes, om disse redningsarealer sammen med
hhv. parkerings- og affaldsområde kan etableres.

Mellem byggefelt A04 og A05, skal det her vurderes, om der kan etableres brandvej, hvis
der ønskes mulighed for redning i dette område. Dog vil det, i forhold til ønsket begrøn-
ning i disse områder, kræve en nærmere koordinering med samt godkendelse af Aarhus
Kommune, Arealudvikling. Alternativt kan der opstilles bærbare og kørbare stiger i bygge-
felternes gårdarealer.

8.2.1.2 Sengebygningen
Nord for Sengebygningen er der mulighed for udlægning af fælles brandvej.

Syd for bygningen er der ligeledes mulighed for udlægning af brandvej indenfor ejendom-
men. Brandvejen skal være en integreret del af en ny østvest-gående hovedsti i bydels-
park-syd.

Mellem byggefelt A07 og Sengebygningen, skal Køber etablere en brandvej, som skal
kunne anvendes i fællesskab mellem byggefelt A07 og Sengebygningen.

Bilag
Bilag TS-8.1 - Orienterende helhedsplan – Brandveje, februar 2022
Bilag TS-8.2 – Eksist. brandstandere, udtræk
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9 Støjforhold
Det påhviler Køber at undersøge forhold for støj og lugt i området.

Eventuelt nødvendige, supplerende undersøgelser, vil blive pålagt Køber.

For yderligere oplysninger henvises til:
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Plan og Miljø, Virksomheder og Jord
E: virksomheder@mtm.aarhus.dk

9.1 Vejtrafikstøj

Den udførte vejledende beregning (Bilag TS-9.2) af vejtrafikstøjniveauet på opholdsarea-
ler samt på facader af forventet nybyggeri i projektområdet, holdes op mod Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, som er 58 dB Lden for boliger.

Det fremgår af udarbejdede vejtrafikstøjberegninger, Bilag TS-9.2, at:

· der sandsynligvis vil forekomme mindre overskridelser(1-2 dB) af vejledende støj-
grænser på de nordligste facader af nybyggeriet (markeret ved blå pile i udklip fra
støjkort i Bilag TS-9.2, se nedenstående figur.)

· der vil forekomme mindre overskridelser af vejledende støjgrænser på opholdsarealer
mellem de nye nordlige bygninger og den interne vej nord og øst for disse.

· øvrige facader og opholdsarealer på områder i nærværende udbud vil overholde vejle-
dende støjgrænser for vejtrafikstøj

Figur 15.0: Udklip fra støjkort i Bilag TS-9.2.

Køber skal sikre, at nærværende vejledende støjredegørelse samt Aarhus Kommunes gæl-
dende støjbestemmelser, indarbejdes i kommende lokalplanen.

Bilag
Bilag TS-9.1 - Miljøvurdering af forslag til udviklingsplan for Amtssygehuset – rapport
Bilag TS-9.2 - Notat trafikstøj Amtssygehuset. NIRAS, maj 2022
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10 Kotering
Generelt gælder at de nøjagtige og endelige koter skal fastlægges i samråd med Aarhus
Kommune, Byggemodning, som kan kontaktes herom senere i processen.

De fremtidige terrænkoter for arealer langs allégaden fremgår af bilag TS-10.2 og er ret-
ningsgivende for kommende ny bebyggelse.

Der er ikke oplyst en fremtidig kotering mod bydelspark-syd. Kotering mod parken skal
som det fremgår af prospektet ændres, så relationen mellem bygning og park forstærkes.
Relationen er blevet svækket af nyere jordvolde og beplantninger. Der henledes opmærk-
somhed på den oprindelige koteringsplan, der er vedlagt som bilag 10.2

Bilag:
Bilag TS-10.1 – Koteplan for oprindeligt hospitalsanlæg

Bilag TS-10.2 - Koteplan ved ejendomsafgrænsninger for fremtidige forhold
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11 Byggemodningsarbejder

11.1 Fjernelse af eksisterende belægninger, installationer og konstruktioner

Aarhus Kommune ejer Amtssygehusområdet.

Køber overtager Ejendommen som beset og skal fjerne alle nødvendige eksisterende kon-
struktioner, belægninger, kabler og ledninger mv., der ikke har en fremtidig anvendelse.

Afkobling af forsyninger til Ejendommen skal udføres af Køber og koordineres med Aarhus
Kommune, Byggemodning.

Køber pålægges at planlægge samt afholde samtlige udgifter og udføre alle øvrige bygge-
modnings- og anlægsarbejder i øvrigt i forbindelse med klargøring af den aktuelle Ejen-
dom. Under dette gælder (ikke udtømmende):

§ Håndtering af og bortkørsel af jord inkl. deponeringsafgifter
§ Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende bygninger der ikke bevares
§ Opbrydning og bortskaffelse af belægningerne (inkl. parkerings- og manøvrearea-

ler tilhørende bygningerne, støttemure, ramper, tunneller m.v.),
§ Opbrydning og bortskaffelse af ledninger og andet udstyr i området
§ Opbrydning og bortskaffelse af bygværker under terræn
§ Terrænarbejder mv. samt fjernelse af alle øvrige installationer, anlæg og hindrin-

ger i og under terræn
§ Fjernelse af eventuelle regn- og spildevandsledninger inkl. brønde mv.
§ Fjernelse af eventuelle øvrige forsyningsledninger og kabler
§ Fjernelse af beplantning
§ Genetablering/genopretning af fortov, overkørsler mv. og generelle belægninger,

beplantning som støder op mod afgrænsende ejendomme, efter aftale med Aar-
hus Kommune.

Ligeledes skal eventuelle omlægninger af deklarerede ledninger afholdes af køber.

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til helt eller delvist at optager følgende bygningsdele
på ejendommen:

§ * Chaussesten og granitkantsten
§ *Cykelstativer
§ *Parkarmatur
§ *Bænke

Ovennævnte og nedenstående markerede bygningsdele, materialer og inventar med * in-
dikerer forhold, hvor Aarhus Kommune påtænker at optage. materialer vil blive fjernet in-
den Købers nedrivnings/anlægsarbejder påbegyndes. Der planlægges for at materialerne
vil blive genanvendt i området, som en del af en indsats omkring bæredygtig byggemod-
ning.



Tekniske specifikationer
Udbud 2 - Amtssygehuset

 2. september 2022  www.niras.dk

39

 *Bænke

*Chaussesten og granit-                               *Chaussesten og granit-
kantsten                                                      kantsten
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*Cykelstativer                                                  *Parkarmatur

11.2 Etablering af byggegrube

Køber etablerer spuns for etablering af evt. byggegrube. Køber skal forvente at eksiste-
rende konstruktioner giver hindringer. Køber skal i forbindelse med evt. forboringer og
sætning af spuns samt evt. grundvandssænkning, være særlig opmærksom på bevarings-
værdige bygninger og eksisterende ledninger. Køber skal være opmærksom på, at valg af
afstivning af spuns skal forelægges Aarhus Kommune, og at spuns og dræn som udgangs-
punkt ikke kan afstives ved jordankre ud under tilgrænsende veje og arealer uden for
ejendommen. Spuns og dræn skal holdes indenfor Ejendommen.
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12 Byggepladsforhold
Det vil være Købers opgave at kunne redegøre for disponering af det nødvendige bygge-
pladsareal inden for Ejendommen.

Det er efter aftale med Aarhus Kommune muligt at leje et ekstra areal til byggeplads i en
nærmere aftalt periode. Før et lejet areal kan tages i brug, skal der foreligge en under-
skrevet lejeaftale indgået med Aarhus Kommune, Ejendomme.

Der betales leje herfor i overensstemmelse med Aarhus Kommunes almindelige vilkår og
regler, eller efter nærmere aftale.

12.1 Byggepladsveje
Den primære adgang til Ejendommens byggeplads(er) sker fra Viborgvej via ”Adgangsvej
Viborgvej,” der omkranses ad den tidligere sygeplejeskole og kapellet (markeret med rød
streg på figur 16)

Figur 16: Angivelse af primær adgangsvej til Ejendommen.

Der vil blive en periode hvor Aarhus Kommune, Byggemodning udfører arbejde med nye
forsyningsledninger og etablering af allégaden nord for Ejendommen, hvilket kan resultere
i midlertidige ændringer af adgangsforholdene til Ejendommen.

Køber skal rette kontakt til og indgå aftaler med forsyningsvirksomhederne for afklaring af
midlertidige forsyninger til byggepladsen.
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Tilkørsel af større leverancer såsom elementleverancer skal koordineres med Aarhus Kom-
mune.

Det må påregnes, at tilkørselsforhold til tider vil være udfordret grundet trafikale spidsbe-
lastninger under den generelle myldretidstrafik. Køber skal derfor planlægge byggerierne
således, at større transporter fortrinsvis foregår uden for disse tidsrum.

12.2 Byggepladshegn
Aarhus kommune har et ønske om, at Køber med den kommende afskærmning af bygge-
plads giver mulighed for at skabe en formidlingskanal med direkte dialog på stedet.
Hegnet skal derfor både indeholde generel formidling af byudviklingen, fortælle om projek-
tet bag hegnet samt indeholde skiftende kunstudstillinger eller lignende med udøvende der
enten har eller får sin gang i området.

Under byggefasen skal køber etablere fast ASH Hegn mod Allégaden. Omkring resten af
Ejendommen opstilles byggepladshegn il afskærmning af ejendommen gennem hele byg-
gefasen.

Konstruktion af ASH Hegn
Hegnet opbygges af faste træplader i min. højde 3 m. Pladerne skal samles, så der opstår
en ensartet, samlet flade.
Endelig konstruktion og design af ASH-Hegnet udarbejdes i et samarbejde mellem Køber
og Aarhus Kommune, Arealudvikling.

ASH-byggepladshegnet vil indgå i Aarhus Kommune, Arealudviklingsprojekt ”Livstegn” –
der omhandler at få aktiveret byggepladshegn i de store kommunalt ejede byudviklings-
områder. Hegnet opdeles i forskellige zoner hvor:

- køber skaber formidling om det pågældende projekt
- den overordnede byudvikling formidles
- der kan skabes skiftende udstillinger og bylivsunderstøttende formål, der under-

støtter den overordnede udvikling af Amtssygehuset, kurateret af Aarhus Kom-
mune, Arealudvikling.

12.3 Støj, vibrationer og støv
Udførelsen skal til enhver tid overholde Aarhus Kommunes gældende standardvilkår for
støj, støv og vibrationer.

Standardvilkårene kan findes på følgende hjemmeside:

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/regulering-af-miljoeforhold-ved-bygge-og-an-
laegsarbejde/#1

Der gøres opmærksom på, at Aarhus Kommune, Natur og Miljø, kan kræve, at der anven-
des mindst generende metoder ved fundering, dvs. f.eks. krav til at pæle vibreres/presses
ned, eller at der forbores.
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12.4 Parkering

Parkering af ”håndværkerbiler” i form af gulpladebiler/kassevogne, der relaterer sig til
byggeaktiviteterne, kan afgiftsfrit ske inden for Ejendommen. Parkering af andre bi-
ler/hvidpladebiler skal ske på de eksisterende offentlige parkeringspladser i området. Par-
keringspladserne, der er placeret inden for Amtssygehusområdet er i dag gratis, men da
området løbende udvikles vil omfanget af gratis parkeringsmuligheder løbende reduceres.
Parkeringspladserne uden for udviklingsområdet er pålagt parkeringsafgift.

Adgangsveje, herunder interne veje i området samt supplerende byggepladsarealer må
ikke benyttes til privat parkering.


